Ponukový list pre obstaranie nabíjacích zariadení pre elektromobily.

Výzva MH SR 2019:
https://www.economy.gov.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
(podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. Z)

Termín do: 1.10.2019 (predloženie výzvy na MH SR)
Suma dotácie: 2 500 - 5 000 EUR + projektová dokumentácia.
Dodanie: TESLA Labs s.r.o. Liptovský Hrádok, Slovensko
V spolupráci s odbornými projektantami FIDOP a SSE (Stredoslovenská energetika).
Projektová dokumentácia: vypracovanie na mieru príslušného miesta pre nabíjanie.
Inštalácia a servis: TESLA Labs s.r.o. Liptovský Hrádok, Slovensko.
Team špecialistov TESLA Labs a TESLA Enerco realizujú potrebnú inštaláciu a servis.
Inovácia: TESLA Labs, s.r.o. so svojim interným a externým teamom priebežne vylepšuje
funkcionality nabíjacích staníc ako napr. integrácia do mestských parkovacích systémov,
rezervácia nabíjacieho miesta, spoplatnenie nabíjania a pod.
Alternatíva: registrácia užívateľov, platené nabíjanie, voľné nabíjanie, parametrizácia.
Prínos: možnosť nabíjania elektromobilov, využívanie nabíjania pre elektromobily zakúpené
z podpory výziev MH v ďalších kolách, zníženie nákladov na prevádzku v doprave, ekológia
a modernizácia dopravy.
Referencie:
TESLA Labs: Tesla Motors USA, Volkswagen SR, AEG, Huawei, ai.
TESLA Enerco: Mondi SCP, Železnice Slovenskej republiky, Poštová Banka, ai.
Obrazová dokumentácia:

Parametre:
Wallbox
2x22kW
32A
Menekes Typ2
Univerzálne nabíjanie
SW: EV Mapa

Wallbox
Stĺpikové riešenie
Antivandal
IK10

* možná alternatíva
v stojanovom riešeni
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TESLA Labs s.r.o. je výskumné a vývojové centrum skupiny TESLA Industries, do ktorej patrí
spoločne s renomovanou výrobnou spoločnosťou TESLA Liptovský Hrádok a.s.. V posledných rokoch
prešla skupina TESLA významným rozvojom a transformáciou, aby sa stala spoločnosťou Smart
Industry Company. V súčasnosti poskytuje integrované zákaznícke riešenia pre high - tech kovo a
elektrotechnickú výrobu pre globálnych zákazníkov v segmetoch POWER. TELECOM, IT,
INDUSTRIAL MACHINES, AUTOMOTIVE, RENEWABLES, E-MOBILITY.
Zároveň vyvýja a integruje inteligentné a inovatívne riešenia pre decetralizovanú energetiku, eMobilitu
(elektromobilitu) a SmartCities infraštruktúru. Strategicky sa zameriava na vytváranie ekologických a
energeticky efektívnych regiónov (SmartGreen regions). Výroba skupiny je umiestnená v závode
TESLA Liptovský Hrádok na Slovensku, členskej krajine európskeho jednotného trhu.

Spoločnosť FIDOP s.r.o. patrí medzi úspešné spoločnosti na slovenskom trhu zaoberajúce sa
dopravným projektovaním, kde pôsobí od roku 2000.
FIDOP s.r.o. je projektová, inžinierska a konzultačná firma, so špecializáciou a skúsenosťami
pri výstavbe a rekonštrukciách diaľničnej a cestnej siete, v projektovaní dopravnej siete miest obcí
vrátane cyklistických chodníkov, peších zón a statickej dopravy, v riešení problematiky v odbore
dopravného inžinierstva. Všetky projekty sú riešené komplexne, t. j. vrátane sprievodných investícií,
vyvolaných preložiek podzemných i nadzemných inžinierskych sietí a dopravných zariadení. Firma
rovnako zabezpečuje výkon autorského dozoru na stavbách. V neposlednom rade firma zabezpečuje
aj kompletný inžiniering. Samozrejmosťou pri našich riešeniach je rešpektovanie technických noriem,
technických predpisov a podmienok, platných vyhlášok a zákonov SR.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. to je už 95 rokov skúseností a viac ako 610 tisíc
spokojných zákazníkov. Mimo tradičnej dodávky elektriny a plynu ponúkame tiež energeticky
efektívne riešenia pre firmy a samosprávy a to v oblastiach energetického poradenstva, osvetlenia,
vykurovania a chladenia a mnohých ďalších.
V oblasti elektromobility momentálne prevádzkujeme 6 nabíjacích staníc v mestách Žilina, Martin,
Sliač, Zvolen a Štúrovo. Zároveň zabezpečujeme prevádzku elektrických vozidiel v mestách Žilina,
Banská Bystrica a Zvolen.
Dodávku, inštaláciu a následnú prevádzku nabíjacích staníc realizujeme spôsobom na kľúč vrátane
financovania a možnosti spoplatnenia nabíjania. Obec má tak možnosť získať zdroj pasívneho príjmu
do svojho rozpočtu a zároveň sa stať vyhľadávanou turistickou lokalitou s progresívnym a ekologickým
imidžom.
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